
ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO E POSSE DA 16ª LEGISLATURA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA (2013 a 2016), realizada em lº de janeiro de 

2013, na sede do Poder Legislativo. No ato cerimonial de abertura dos trabalhos, o mestre 

de cerimônia, Sr. José Antonio Pires de Souza saúda todos os presentes e convida o Sr. 

JULIANO FELICIANO, o Vereador mais votado, para presidir os trabalhos como 

determina o Regimento Interno da Casa. Ato contínuo, o mestre de cerimônia convida para 

compor a Mesa Principal o prefeito eleito, Sr. José Natalino Paganini, o vice-prefeito Sr. 

Antonio Eduardo Boretti, o deputado estadual Dr. José Antonio Barros Munhoz, sua esposa 

Ana Carmem Torrecillas Munhoz; a Sra. Sueli Aparecida de Almeida Feliciano, esposa do 

vereador Juliano Feliciano; a Sra. Daniella Maria S. Boretti, esposa do vice-prefeito; a Sra. 

Sônia Maria M. de Oliveira Paganini, esposa do prefeito e o Sr. Leonardo Botelho, 2º 

Tenente da Polícia Militar de Itapira. (Aplausos) Isto feito, o mestre de cerimônia solicita a 

presença no plenário dos vereadores eleitos que tomarão posse neste ato solene. (Aplausos) 

Prosseguindo os trabalhos, o cerimonial citou as seguintes autoridades presentes: Dr. 

Daniel Andrade de Siqueira Franco, Diretor do Instituto Biológico de Campinas, Sr. 

Samuel Zordan, Gerente de Negócios da CPFL Itapira, Sr. José Carlos Domingues, 

Presidente do Conseg Itapira, Srs. Izaltino Martins, José Aparecido Siqueira, Luiz Martinho 

Stringuetti, João Batista Cipola, Nelson Caporalli, Ex-Vereadores do Município de Itapira, 

Sr. José Aparecido da Silva, Presidente da Associação Comercial de Itapira, Sr. Luiz 

Antonio Fonseca, Ex-Vice-Prefeito de Itapira, Sr. José Roberto Barros Munhoz, Ex-

Prefeito de Itapira, Sra. Tina Rodrigues, Diretora do SinSaúde Itapira, Sr. Eduardo Lacerda, 

Pastor da Igreja Comunidade Catedral e Sr. Sharles Moura, Pastor da Igreja Assembleia de 

Deus. Após tomarem seus lugares, o Sr. Presidente, Juliano Feliciano, solicita ao secretário, 

vereador Rafael, para que proceda a chamada dos senhores vereadores, constatando-se 

presença unânime, a saber: CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS APARECIDO 

JAMARINO, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, MARCOS 

PAULO DA SILVA, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU 

STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE LOPES. O Sr. Presidente, sob a proteção de 

Deus declara aberta a presente Sessão e solicita ao Vereador JOILSON BATISTA 

MILITÃO DA SILVA para que da tribuna, proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: 

“Excelentíssimas autoridades que nos honram, deputado e Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, Dr. José Antonio Barros Munhoz, queridos familiares 

dos candidatos eleitos, amigos representantes da imprensa, internautas, ouvintes da Rádio 

Clube de Itapira, senhoras e senhores, jovens que nos orgulham com suas presenças, 

excelentíssimos senhores, Prefeito Municipal, José Natalino Paganini, Vice-Prefeito 

Antonio Eduardo Boretti, colegas e parceiros vereadores. Sejam minhas primeiras palavras 

de agradecimento. À Deus, pelo seu amor e misericórdia para com todos nós, ao povo 

itapirense, de maneira especial àqueles que me confiaram seus votos nas últimas eleições 

municipais, embora meu compromisso seja bem representar nesta Casa de Leis toda a nossa 

população. Quero agradecer a Deus e ao povo de Itapira que me deram privilégio de 

comandar de forma honrada a cerimônia de posse, as pessoas que irão conduzir com 

competência, como Deus quer, os destinos de nossa terra nos próximos quatro anos. Que 



Deus nos dê muita saúde, sabedoria e principalmente humildade para que durante os 

próximos quatro anos, baseados na ética, garra, trabalho e dedicação, possamos defender os 

interesses do nosso povo e honrar cada voto de quem nos conduziu até aqui. Que sejamos o 

que o povo espera. Uma equipe, um conjunto, um time competente, inteligente, para que no 

final possamos nos orgulhar do dever cumprido e principalmente ser orgulho do nosso 

eleitor. Que venham os próximos quatro anos e com ele, através de nós, mais Saúde, 

Educação, Segurança, Lazer, Emprego e tudo mais que o povo espera e merece. Meu muito 

obrigado a todos pela presença, pela atenção dos senhores e em nome de todos os nobres 

colegas, contem com essa nova era, contem com esta nova safra de políticos e pessoas que 

estão aqui para trabalhar e se dedicar extremamente por uma só razão: por Itapira e pelo seu 

povo. Meu muito obrigado pelas presenças e um feliz 2013 a todos vocês e que Deus nos 

abençoe em nome de Jesus Cristo. Muito Obrigado.” Continuando os trabalhos, solicita 

para que os presentes fiquem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Isto feito, 

o Sr. Presidente esclarece que neste momento procederá ao ATO DE COMPROMISSO 

REGIMENTAL, uma vez que já constatou, na conformidade legal, a entrega de todos os 

documentos exigidos dos Senhores Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito. Ato continuo, o 

Sr. Presidente solicita para que todos os Vereadores eleitos fiquem em pé, com as mãos 

direita estendidas, e em voz alta e em uníssono repitam o seguinte Termo de Compromisso: 

"PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO, 

RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO". Após 

este ato, o Sr. Presidente declara empossados os Vereadores que irão compor a 16ª 

Legislatura. (Aplausos) A seguir, presentes os Senhores, Prefeito e Vice - Prefeito 

Municipal, respectivamente, Sr. José Natalino Paganini e Sr. Antonio Eduardo Boretti, por 

solicitação da Presidência, prestam o Compromisso Regimental, procedendo da mesma 

forma e nos mesmos termos proferidos pelos Senhores Vereadores. Concluído este ato, o 

Sr. Presidente declara empossados o Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal, Srs. 

José Natalino Paganini e Antonio Eduardo Boretti, respectivamente, que terão seus 

mandatos para o período de 2013 a 2016. (Aplausos) A seguir, o Sr. Presidente providencia, 

através da Secretaria, o Livro de "Termo de Compromisso" para colher a assinatura de 

todos eleitos e empossados, começando pelo Prefeito, Vice - Prefeito, e depois os Srs. 

Vereadores. Em seguida, atendendo ainda aos dispositivos legais, procede-se a inserção, 

nesta Ata, de todas as DECLARAÇÕES DE BENS, do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereadores, resumidamente, a saber: JOSE NATALINO PAGANINI, Empresário, Casado, 

portador do CPF 713.851.508-15, RG 7.962.560 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua 

Dos Andradas, 216, Vila Bazani, na cidade de Itapira/SP, Declara para os devidos fins 

que possuo os seguintes bens; 1 - Sócio com 50% de capital da Empresa Marques & 

Paganini Ltda. com CNPJ 53.740.197/0001-61, com valor estimado de R$ 25.000,00. 2 - 

Um Imóvel na Rua Dr. Francisco P M Barbosa, 462, Escritura 14.773 em 09/10/1991, com 

valor estimado de R$ 60.000,00. 3 - Imóvel residencial na Rua dos Andradas, 216, com 

área de 169 m", com valor estimado de R$ 100.000,00. 4 - Imóvel Condomínio Edifício 

Pierre Chaude, com valor estimado de R$ 171.752,00. 5 - Terreno no Jardim Bela Vista, 

com valor estimado de R$ 90.000,00. 6 - Prédio Comercial na Avenida Virgolino de 

Oliveira, com valor estimado de R$ 500.000,00. 7 - Terreno na Rua Matias Cintra Pupo 

Nogueira, com valor estimado de R$ 35.000,00. 8 - Imóvel Comercial na Rua Jose Pereira, 



158, com escritura 1468, com valor estimado de R$ 50.000,00. 9 - Terreno Rua dos 

Andradas, com valor estimado de R$ 20.180,00. Por ser expressão da verdade, firmo a 

presente. Itapira, em 1º de janeiro de 2013. ANTONIO EDUARDO BORETTI, portador do 

RG nº 6.526.092-2, CPF nº 940.245.378-49, residente e domiciliado na Rua Leôncia 

Viviane Urban, nº 108, Bairro Santa Cruz, em Itapira-SP, declaro que possuo os seguintes 

bens: 1- 1/3 do Imóvel residencial sito a Rua Coronel Francisco Cintra, 152, em Itapira-SP 

com valor estimado em R$ 5.770,30. 2- Prédio Residencial sito a Avenida Rio Branco, nº 

524, em Itapira-SP com valor estimado em R$ 35.000,00. 3- Apartamento de nº 51do 

quinto andar do Edifício João Sarkis Neto sito a Rua Sete de Setembro, esquina com João 

de Moraes, em Itapira com valor estimado em R$ 175.250,00. 4- Apartamento nº 74 do 

Condomínio Edifício Marina sito Rua Antonio Cesarino, nº 686, em Campinas-SP com 

valor estimado em 31.000,00. 5- Apartamento nº 63 do Condomínio Edifício Portinari sito 

na Rua Professora Carolina Froes Mendes, nº 244, em Águas de Lindóia-SP com valor 

estimado em R$ 52.000,00. 6- Casa Residencial sita a Rua Leôncia Viviane Urban, nº 108, 

em Itapira com valor estimado em R$ 29.963,65. 7- Casa Residencial sita a Avenida Rio 

Branco, nº 512, em Itapira-SP com valor estimado em R$ 19.106,04. 8- Terreno sito a 

Avenida Rio Branco, em Itapira, com valor estimado em R$ 5.210,50. 9- 1/3 de 18.93% do 

Terreno sito a Rua Embaixador Pedro de Toledo, nº 394, em Itapira-SP, com valor 

estimado em R$ 445,81. 10- Veículo marca Citroen C3 Exci 1.6 16V, Ano/MOD. 

2003/2004, cor prata, placa DHH5909 com valor estimado em R$ 35.000,00. 11- Veículo 

marca Ford Ka GL Class 1.0 Ano 2006, MOD 2007, cor prata, com valor estimado em R$ 

25.000,00. 12- Veículo marca Citroen C4 2.0 GLA, Ano 2007, MOD 2008, cor preta, placa 

EAU4199, com valor estimado em R$ 43.000,00. 13- Veículo marca Citroen C3 Exclusive 

1.4 Flex, ano 2008 MOD 2008, cor prata, placa HEM6506, com valor estimado em 

24.600,00. 14- 1.500 Ações da Cia Suzano Papel e Celulose CNPJ: 60.651.726/0001-16, 

com valor estimado em R$ 15.000,00. 15 – 1730 Ações do Banco do Brasil AS3, com valor 

estimado em R$ 33.782,03. 16- 91 Ações BVMF3, com valor estimado 1.820,00. 17- 176 

Ações LOGN3, com valor estimado em R$ 2.508,00. 18- 70 Ações SMTO3, com valor 

estimado em R$ 1.400,00. 19- 91 ações IGTA3, com valor estimado em R$ 2.730,00. 20- 

296 Ações EMBR3 (esposa), com valor estimado em R$ 6.319,60. 21- 6.099 Ações da 

Petrobras, com valor estimado em R$ 43.370,73. 22- 186 Ações Sanb 11, com valor 

estimado em R$ 4.371,00. 23- Caderneta de poupança Banco do Brasil S/A – Esposa, com 

valor estimado em R$ 1.149,22. 24- Caderneta de poupança Banco do Brasil S/A, com 

valor estimado em R$ 8.048,95. 25- Caderneta de poupança Banco do Brasil S/A (Esposa), 

com valor estimado em 4.033,68. 26- Caderneta de poupança Banco do Brasil S/A (Filha), 

com valor estimado em R$ 4.198,52. 27- Aplicação BB CDB DI no valor estimado de R$ 

50.076,00. 28- Aplicação BB Renda Fixa LP 200 Mil (Esposa), no valor estimado de R$ 

100.471,35. 29- Aplicação Renda Fixa Banco Santander S/A (Filha), com valor estimado 

em R$ 325,92. 30- Ourocap 200 anos PM, com valor estimado em R$ 3.800,00. 31- Saldo 

em conta corrente Banco Santander S/A, no valor estimado de R$ 147,00. 32- Saldo em 

conta corrente Banco do Brasil S/A (Esposa), com valor estimado em R$ 9.801,19. 33- 

Saldo em conta corrente Banco do Brasil S/A, com valor estimado em R$ 50,00. 34- Saldo 

em Conta corrente Banco Itaú Uniclass S/A, com valor estimado em R$ 98,00. 35- VGBL – 

Banco do Brasil S/A, com valor estimado em R$ 101.864,03. Por ser expressão da verdade, 



firmo a presente. Itapira, em 1º de janeiro de 2013. CARLOS ALBERTO SARTORI, 

Portador do RG nº 18.081.806-5 e CPF nº 068.373.988-30, residente e domiciliado a Rua 

Renée Boretti, nº 215, Bairro Figueiredo, em Itapira-SP, declaro que possuo os seguintes 

bens: 1- Uma Moto DT 180, ano 1984, com valor estimado em R$ 800,00. 2- Um veículo 

VW Fusca, ano 1967, com valor estimado em 1.500,00. 3- Um veículo VW Fox, ano de 

2009, com valor estimado em R$ 26.000,00. 4- Uma casa residencial situada à Rua Renée 

Boretti, 215, Vila Figueiredo, objeto de partilha, com valor estimado em 28.200,00. Por ser 

expressão da verdade, firmo a presente. Itapira, em 1º de janeiro de 2013. CARLOS 

APARECIDO JAMARINO, portador do RG nº 11.546.520-0, CPF nº 016.766.718-11, 

residente e domiciliado à Av. Paoletti, nº 100, casa 4, bairro Bela Vista, nesta cidade de 

Itapira, declaro que possuo os seguintes Bens: 1- Automóvel marca Honda City, ano 2011 

modelo 2012, prata, Placas E1W 6375 no valor de R$ 54.000,00. 2- Parte Ideal 

correspondente a 1/3 (um terço) de uma gleba de terras, chácara nº 7 no bairro Tanquinho, 

com construção de uma casa no valor de R$ 50.000,00. 3- Caderneta de Poupança da Caixa 

Econômica Federal no valor de R$ 50.000,00. 4- Caderneta de Poupança do Banco 

Santander no valor de R$ 2.000,00. 5- Caderneta de Poupança do Banco do Brasil no valor 

de R$ 1.000,00. 6- Titulo do Clube de Capo Santa Fé no valor de R$ 3.000,00. Por ser 

expressão da verdade, firmo a presente. Itapira, em 1º de janeiro de 2013. CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, portador do RG nº 22.551.689-5-SSP-SP., CPF. 143.291.958-01, 

residente e domiciliado na Rua José Martelini, nº 57, Pq São Lucas, em Itapira - SP., CEP 

13976-150, declaro que possuo os seguintes bens: 1 - Cotas da empresa Drogaria SÃO 

LUCAS - CNPJ - 01.024.059/0001-82, constituída em 01/01/1996 R$ 1.500,00. 2 - 

Dinheiro em Residência R$ 30.000,00. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

Itapira, em 1º de janeiro de 2013. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, brasileiro, residente 

e domiciliado nesta cidade de Itapira, no Sítio São José, Bairro do Rio Manso, portador da 

cédula de identidade RG 125.515.10, CPF 016.586.378-10, Declaro, para os fins que se 

fizerem necessários que possuo os seguintes bens: 1- Um sítio de três alqueires, localizado 

no Bairro Rio Manso, Sítio São José, com valor estimado em R$ 500.000,00. 2- Um Imóvel 

comercial, localizado na Avenida Paoletti, 132, com valor estimado em R$ 200.000,00. 3- 

Um veículo Veraneio, ano 1974, com valor estimado em R$ 10.000,00. 4- Uma casa no 

fundo do terreno localizado na Avenida Paoletti, 132, com valor estimado em R$ 

200.000,00. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. Itapira, em 1º de janeiro de 

2013. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, residente e domiciliado à Rua Antonio 

Fidelis Trani, 186, Itapira-SP, venho declarar para os fins que se fizerem necessários que 

possuo os seguintes bens: 1- Uma chácara residencial localizada na Estrada Municipal do 

Machadinho, s/nº no valor de R$ 150.000,00. Por ser expressão da verdade, firmo a 

presente. Itapira, em 1º de janeiro de 2013. JULIANO FELICIANO, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado nesta cidade de Itapira à Rua D. Pedro I nº 17, portador da cédula 

de identidade RG. 27.181.061 e CPF nº 289.616.028-02, DECLARO, para os fins que se 

fizerem necessário que possuo os seguintes bens: 1- 50% da empresa Distribuidora de 

Bebidas Fonte de Gideão Ltda., CNPJ nº 10.754.242/0001-24, no valor de R$ 7.500,00. Por 

ser expressão da verdade, firmo a presente. Itapira, em 1º de janeiro de 2013. MARCOS 

PAULO DA SILVA, portador do RG nº 32.188.886-8, CPF nº 304.970.558-21, residente e 

domiciliado à Rua Izaura da Silva Vieira, 347, bairro Cubatão, nesta cidade de Itapira, 



declaro que possuo o seguinte Bem: 1 - Automóvel: Karman guia TC Ano 1972 no valor de 

R$ 5.000,00. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. Itapira, em 1º de janeiro de 

2013. MAURICIO CASSIMIRO DE LIMA, portador do RG/SP nº 27.502.858-6 e do CPF 

nº 281. 740.268-51, residente e domiciliado a Rua Isidoro Bovo, 33, bairro Nene Sega, em 

Itapira/SP, declaro que possuo os seguintes bens: 1 - 1/3 de uma casa residência sito rua 

padre Manoel da Nóbrega, 95 bairro boa esperança em Itapira/SP (sendo herança da mãe e 

doação com reserva de usufruto do pai) conforme formal de partilha em 24/07/1996 - R$ 

2.956,66. 2 - um imóvel residencial sito em Itapira/SP na Rua Isidoro Bovo, 33 adq de 

Carlos Eduardo Baseio CPF 125.043.048-89 adq em 12/11/2008 pelo vlr total de R$ 

70.000,00 - sendo R$ 8.302,00 de entrada e o restante financiado pela CEF em 300 meses 

de R$ 539,56 - vlr pago durante o ano de 2012 R$ 6.474,72 – valor pago do imóvel até o 

presente R$ 34.740,44. 3 - um veículo marca Fiat mod Stilo flex. ano 2006/2007 cor cinza 

adq de Jose Henrique Vieira em 05/10/2011 pelo vlr de R$ 33.000,00. 4 - uma motocicleta 

marca Honda mod. cg 125 ano 2012 adq em 06/2012 - vlr R$ 6.500,00. Por ser expressão 

da verdade, firmo a presente. Itapira, em 1º de janeiro de 2013. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI, portador do RG nº 8.394.642, CPF nº 331.131.066-72, residente e 

domiciliado à Rua Sítio olho d'água, bairro Cercado Grande, nesta cidade de Itapira, 

declaro que possuo os seguintes bens: 1- auto foro corcel, ano 75/76, adquirido do pai do 

declarante, Alberto Stringuetti- CPF 133.755.398-00, em 30/06/1997. 105-Brasil valor: 

1.000,00. 2 - automóvel Gm Caravan diplomata se, ano/mod 89/90, cor preta, placa cha-

1814, adq. de Robinson Antonio de Lima-cpf. 105-Brasil valor: 7.500,00. 3 - camioneta 

Gm/Chevrolet c 10, ano/mod 64/64, cor vermelha, placa cpz-2204, adq. de Maria Glória do 

Nascimento Rodrigues-105 Brasil valor: 2.000,00. 4 - um automóvel da marca foro pampa 

gl, modelo camioneta, ano 1986, cor vermelha, placa cka8722, adq. de Maria Eliza 

Ranzatti-105-Brasil valor: 2.000,00. 5 - predi0 na rua da penha, 356, em Itapira, conf. 

escritura de doação de 30/11/1992, l.278, fls.59, 2 tab., registro de imóveis de Itapira, matr. 

16024, Avenida 01 e 02, inscrição no INCRA n. 639028010847.7.105 Brasil valor: 

43.111,36. 6 - sitio chapadão com 13 há, em Itapira, adquirido conforme escritura de 

06/07/1990, l 278, fls.92,2.tab,registro de imóveis de Itapira,matr. 16026, Avenida 02 e 03, 

inscrição no INCRA n. 639002801080.9.105 Brasil valor: 86.222,73. 7 - siti0 olho d’água, 

14,6 há, em Itapira, adquirido conforme escritura de 06/07/1990, l253, fls.92,2 tab., registro 

de imóveis de Itapira, matricula 16024, Avenida 01 e 02, inscrição no INCRA 

n.639028010847.7.105 Brasil valor: 86.222,73. 8 - siti0 boa vista, 2,8 há, em Itapira, conf. 

escritura de doação de 30/11/1993, l 278, fls 59,2 tab. registro de imóveis de Itapira, matr. 

16935, r 02. 105 Brasil valor: 40.388,27. 9 - direito de uso de linha telefônica n.863-4766, 

adq. em 1984. 105 Brasil valor: R$ 2.393,44. 10 - direito de uso de linha telefônica n.863-

2307, adq em 1984. valor: R$ 2.393,44. 11 - caixa econômica federal- poupança 105 Brasil 

valor: 21.651,65. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. Itapira, em 1º de janeiro 

de 2013. RAFAEL DONIZETE LOPES, portador do RG/SP nº 54.404.735-7 e do CPF nº 

948.590.006-68, residente e domiciliado a Rua Major João Manoel, 236, bairro São 

Vicente, em Itapira/SP, declaro que possuo os seguintes BENS: 1 - um apto em construção 

na cidade de campinas/SP no condomínio Le Monde Delos bloco 2 nº 123 em 22/08/2011 

pelo vlr R$ 791.990,00 - previsão de entrega setembro/2014. 2 - uma casa situada na rua 

major João Manoel, 236 bairro São Vicente, na cidade de Itapira/SP - R$ 550.000,00. 3 - 



uma casa sita em Santa Rita de Caldas adq em 2006 conf. escritura no valor de - R$ 

250.000,00. 4 - uma casa sita na Rua Major David Pereira, 32 adq em 12/2011 de José 

Benedito Cavalaro e sim CPF 25876122840 pelo vlr - R$ 224.000,00. 5 - um lote terreno nº 

08 sito na rua reverendo Alfredo Guimarães adq de João Bachin Filho e sim CPF 

714.020.048-34 em 06/2010 pelo vlr de - R$ 100.000,00. 6 - um lote terreno nº 09 sito na 

rua reverendo Alfredo Guimarães adq de João Bachin Filho e sim CPF 714.020.048-34 em 

06/2010 pelo vlr de - R$ 105.000,00. 7 - um prédio comercial sito na rua reverendo Alfredo 

Guimarães, 90 em Itapira/SP adq de João Bachin Filho e sim CPF 714.020.048-34 em 

06/2010 pelo vlr total de - R$ 755.000,00. 8 - uma chácara de recreio sito em Lindóia/SP 

com 2600m2 no condomínio recanto da cachoeira km 4,5 n° 15 adq em 03/2006- R$ 

350.000,00. 9 - 50% de um prédio comercial sito na Rua Francisco de Paula Moreira 

Barbosa, 130 em Itapira/SP adq. em 06/2012 pelo vlr total de - R$ 240.000,00. 10 - uma 

casa de morada sito na rua major David Pereira, em Itapira/SP adq em 01/2012 pelo vlr de 

R$ 150.000,00. 11- um veículo marca Honda mod fit ano 2011 cor prata adq de hito 

distribuidora de veículos ltda. em 01/2011 pelo vlr total de R$ 55.000,00. 12 - um veículo 

marca ranger xlt ano 2013 cor branca adq de Ford divem ltda. em 12/2012 pelo vlr total de 

R$ 120.700,00. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. Itapira, em 1º de janeiro de 

2013. Findo o processo de inserção das declarações de bens na Ata, o Sr. Presidente abre 

espaço para que cada representante dos partidos na Casa possa fazer uso da palavra. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Senhor 

Presidente desta sessão solene de posse da Câmara Municipal de Itapira, vereador Juliano 

Feliciano. Excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, deputado Barros Munhoz. Excelentíssimo senhor Prefeito José Natalino Paganini. 

Excelentíssimo senhor Vice-Prefeito Antonio Eduardo Boretti. Senhor 2º Tenente da 

Polícia Militar, Sr. Leonardo Botelho. Demais autoridades presentes, representantes da 

imprensa, colegas vereadores, funcionários da Casa, minhas senhoras, meus senhores, bom 

dia. Venho a esta tribuna representando todos os colegas vereadores, e é com muita emoção 

e reconhecimento que inicio minhas palavras com um sincero obrigado. Obrigado 

primeiramente a Deus, que me deu saúde, serenidade e determinação para chegar até aqui. 

Obrigado aos meus amigos e eleitores que confiaram em mim e em meu projeto, dando-lhe 

oportunidade de representá-los na Câmara Municipal de Itapira. Obrigado pelos 

companheiros, amigos que estiveram sempre ao meu lado, orientando, ajudando, auxiliando 

durante toda caminhada da campanha. Obrigado aos proprietários da empresa onde 

trabalho, pelo apoio e incentivo, e que compartilham comigo a proposta de termos uma 

Itapira cada vez melhor. Obrigado aos meus pais, que não estão mais aqui ao meu lado, mas 

sim junto de Deus, porque me ofereceram o ensinamento, a educação e me conduziram 

pelos caminhos da verdade, da justiça e da honestidade e, assim, tendo o nome e imagem 

deles a zelar. Obrigado à minha família, minha irmã, meus netos, noras, genro e, 

especialmente, minha esposa e meus filho, que não mediram esforços e me incentivaram 

durante toda esta caminhada. Venho a esta tribuna externar o meu sincero agradecimento ao 

povo de Itapira pela confiança depositada em todos nós. Estamos honrados com o carinho e 

a credibilidade depositados. Dentro de todo o processo democrático em que a livre escolha 

prevaleceu, tivemos a honra de sermos os escolhidos, entre tantos bons candidatos, para 

contribuir com o desenvolvimento de uma terra que tanto amamos. Tenham a certeza de 



que, daqui para frente, não seremos vereadores somente de nossos votos, e sim vereadores 

que representarão mais de 70 mil habitantes, que integram todo o território de nossa querida 

Itapira. Entendemos que as divergências de opiniões são salutares e incorporam condições 

para que os caminhos escolhidos sejam os mais coerentes e corretos possíveis. Tenham a 

certeza de que todos, independente de partidos ou ideologias, vão trabalhar sempre pelos 

interesses da nossa sociedade como um todo, na busca pelo desenvolvimento Econômico, 

Justiça Social, Saúde e Educação. Garanto também, senhoras e senhores, que esta Câmara 

vai procurar manter um relacionamento de muita harmonia com o Executivo, embora seja 

um poder independente. Esta Casa de Leis caminhará sim norteada por suas próprias 

convicções, sempre voltada a atender os anseios dos mais necessitados. Tenham confiança 

de que nós, vereadores, faremos o que estiver ao nosso alcance para que isso aconteça. 

Sabemos que o equilíbrio de uma administração em prol do bem comum passa pela 

soberania de cada Poder e a Câmara Municipal de Itapira saberá dignificar e preservar a 

sua. Ao nos dirigirmos até esta tribuna, que cada um de nós possa expor ideias e 

pensamentos de maneira clara, para que a população possa ter, acima de tudo, o 

entendimento transparente e necessário sobre os assuntos aqui tratados. Meus colegas 

vereadores, a população enxerga em nós a esperança de uma Itapira melhor. Ela nos 

colocou aqui, esperando que nossa atuação possa transformar as incertezas de hoje em 

certeza de uma vida melhor no futuro. Temos a consciência de nossa responsabilidade e do 

por que estamos aqui e não mediremos esforços para bem representar todo o povo de 

Itapira. Que possamos permanecer firmes em nosso propósito de olhar para o futuro e não 

somente para nós mesmos, de ouvir, respeitar e criar os vínculos que se façam necessários 

para o melhor desenvolvimento desta maravilhosa cidade chamada Itapira. Meu amigo e 

agora prefeito Paganini (mestre), meu amigo e agora Vice-Prefeito Antonio Eduardo 

Boretti (Dado), a população nos deu a oportunidade de governar a cidade pelos próximos 

quatro anos. Vamos arregaçar as mangas, colocar nossos pensamentos e objetivos em 

prática e, como em time de futebol, que conhecem e muito, trabalhar em equipe, condição 

esta de fundamental importância para a vitória. Que saibamos também aproveitar toda 

experiência, prestígio político e vontade de trabalhar cada vez mais por nossa terra, do 

excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado 

Barros Munhoz, pois é certo que seu apoio será valioso para todos nós. Com união e 

trabalho, vamos dar à nossa Linda Itapira a vitória das realizações e progresso que a 

população tanto merece. Amigos da imprensa, além de nossa própria consciência, vocês 

também serão nossos balizadores. Que saibamos extrair das críticas e sugestões as 

ferramentas positivas e prósperas capazes de nortear esta caminhada que promete não ser 

fácil, mas se faz necessária. Que Deus nos ajude e dê forças para honrarmos a confiança em 

nós depositada. Tenho certeza que à Itapira e ao povo itapirense está reservado um futuro 

melhor. Vamos à luta, e que Deus nos abençoe. Desejo a todos um 2013 com muita paz, 

prosperidade e harmonia. Muito obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vice-

Prefeito Sr. ANTONIO EDUARDO BORETTI: “Bom dia a todos. Inicialmente gostaria 

de cumprimentar o Presidente da Mesa Diretora, Sr. Juliano Feliciano, assim como o 1º 

Tenente, Sr. Leonardo. Prefeito e amigo eleito Paganini. Deputado Totonho Munhoz e 

respectivas esposas. Senhoras e senhores. Gostaria de agradecer a presença de todos que 

vieram nos prestigiarem neste dia. Tenham certeza de que vamos fazer de tudo para 



representá-los com dignidade durante os nossos quatro anos. O que se dá aqui hoje não é 

somente uma solenidade de posse dos novos gestores que construirão o futuro da nossa 

cidade nos próximos quatro anos. Na realidade aqui se dá um importante passo na 

concretização de um sonho que compartilho com toda a população de nossa querida Itapira. 

É o sonho de poder servir à nossa comunidade doando a nossa colaboração também na 

construção de uma cidade com muito mais qualidade de vida. Aqui neste momento solene, 

erguemos as bandeiras históricas de lutas em prol do povo itapirense, na busca de 

transformar os recursos da cidade em obras e serviços que facilitem a vida das pessoas. 

Nesse propósito entendo que a minha condição de vice, será a de exercer um cargo de 

suplência na liderança dos destinos políticos desta terra. Desta maneira, embora tenha 

convicção e o desejo de servir, entendo perfeitamente os limites de minhas atribuições, sem 

ingerir naquelas exclusivas do chefe do Poder Executivo. Pelo contrário. O que levou a unir 

forças com Paganini foi antes de tudo o reconhecimento pelo trabalho valoroso na 

recuperação da nossa cidade e na autoestima de nosso povo e também pela incansável 

capacidade que o mesmo possui de trabalhar e buscar melhorias em todas as áreas da 

administração de nosso município. Meu projeto será o de trabalhar em conjunto, na 

qualidade de colaborador ativo da administração, com o propósito de somar às ações em 

prol da comunidade. Antes de tudo, na esperança de adquirir experiências e maturidade 

para poder servir ainda mais, no futuro, a nossa terra e a nossa gente. Tudo isso, sabedores 

que somos das dificuldades e desafios que envolvem o exercício de qualquer cargo público. 

E, na superação desse desafio, também sabemos o quanto é essencial o apoio e a 

compreensão da família. Desde já, agradeço aos meus filhos e minha esposa, por todos os 

sacrifícios que já fizeram e ainda farão em prol desse sonho de servir a minha gente. Não 

somente na renúncia ao convívio familiar, tão raro para os homens públicos, quanto na 

paciência e no incansável apoio com que tratam e compartilham com nossas causas. A 

minha esposa Daniela, ao meu filho Eduardo Henrique e a minha filha Vanessa todo o meu 

amor e gratidão. A todos os correligionários e em especial ao deputado Totonho Munhoz 

que nos apoiaram ao longo da cansativa campanha que se encerra hoje com a posse dos 

eleitos, quero agradecer-lhes e dizer que tenho ciência de que tudo o que conquistamos 

somente foi possível graças a vocês, que souberam conduzir com dignidade, respeito e ética 

a nossa campanha, apesar de todos os obstáculos que enfrentamos. Ao povo de Itapira, 

nosso reconhecimento por haver compreendido as propostas de nossa campanha, votando 

através de sua consciência, portanto junto com nosso povo compartilhamos as melhores 

esperanças com relação ao nosso governo e temos a convicção honesta de que seremos 

capazes de vencer os desafios que teremos pela frente. Também gostaria de dizer aos 

vereadores empossados e ao futuro Presidente da Câmara Municipal nossos votos de que 

possam representar com dignidade os anseios mais legítimos do povo itapirense e assim dar 

também sua colaboração na construção da cidade que sonhamos. Aos secretários 

municipais, nossos desejos de que possam ter a sensibilidade necessária para compreender 

as carências da comunidade e a sabedoria indispensável para poderem investir com 

coerência, os recursos destinados aos diversos serviços públicos prestados pelo município. 

Aos amigos de todas as horas, nosso incansável agradecimento por todas as vezes que nos 

apoiaram nas dificuldades e nos aplaudiram nas alegrias. Em especial, agradeço a cada 

itapirense pelo apoio e confiança em mim depositados e tenham certeza que durante nossa 



gestão daremos exemplo de conduta e com ética e responsabilidade conduziremos os 

destinos de nossa terra e de nossa gente. Que Deus abençoe a todos nós neste início de um 

novo ano. Feliz 2013 com muita paz, saúde e realizações. Muito obrigado.” (Aplausos) A 

seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal Sr. JOSÉ NATALINO PAGANINI: “Bom 

dia a todas e a todos. Gostaria de saudar aos ouvintes da Rádio Clube, internautas, imprensa 

escrita e falada. Primeiramente gostaria de saudar a todos os vereadores aqui empossados e 

que dividirão comigo e com o Vice-Prefeito, a tarefa de governar o nosso município. Quero 

saudar meus companheiros e amigos, o deputado Barros Munhoz e o Presidente desta Casa, 

Sr. Juliano Feliciano, em nome dos quais saúdo as demais autoridades, senhoras e senhores 

presentes. Meu amigo e minha amiga. Neste momento de extrema importância na história 

política de nossa cidade, me sinto um cidadão itapirense honrado e feliz. Honrado por estar 

tomando posse como chefe do Executivo com o apoio maciço da população e feliz por 

poder realizar um sonho. O sonho de construir em nossa terra, esta cidade onde nasci, 

cresci, me casei e criei meus filhos, uma sociedade mais justa e fraterna. Realizamos uma 

campanha limpa e transparente, fomos as ruas, conversamos com o povo, buscamos os 

anseios da população e através desta visão montamos um plano de governo, sem promessas 

vazias ou oportunismos políticos. Montamos um projeto com o lastro forte da realidade, 

possível e acima de tudo responsável. Uma missão a ser cumprida com muito trabalho nos 

próximos 4 anos. Agora, neste momento solene, só me resta agradecer e compartilhar. 

Certa vez disse um filósofo que a ‘gratidão não é só uma virtude, mas a maior de todas 

elas.’ Assim, quero neste momento, agradecer a todos que colaboraram direta ou 

indiretamente para que chegássemos a este momento. Agradeço ao grande arquiteto do 

universo por ter me dado a sabedoria e a determinação necessária. Agradeço ao deputado 

Barros Munhoz, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e maior 

expressão da história política de nossa cidade, por ter me escolhido, dentre tantos valorosos 

companheiros para disputar a cadeira do Executivo. Agradeço ao meu vice Dado Boretti, 

companheiro incansável e combativo na longa jornada eleitoral, aos 15 partidos que 

formaram a coligação União por Itapira, aos nossos 80 candidatos a vereador que com 

determinação levaram nossa mensagem aos quatro cantos de nossa cidade e dos quais 9 

tomam posse hoje nesta Casa de Leis. Agradeço em especial a minha família, por suportar 

minha ausência no período eleitoral, por me dar forças sempre e por garantir que se 

mantivesse constantemente viva minha inabalável convicção de que é possível sim 

construir um futuro melhor. Quero agora compartilhar, não só a alegria deste momento, 

mas também a responsabilidade que nos é imposta nesta data, a de conduzirmos o peso da 

esperança depositado pelos eleitores em nós, para que com responsabilidade, transparência 

e determinação possamos juntos, Executivo e Legislativo, conduzir o futuro de nossa 

cidade. Vejo aqui 10 cidadãos, investidos de seus mandatos, conscientes de suas 

responsabilidades e imbuídos na busca constante de dias melhores para toda nossa 

população. Quero externar meu respeito a esta Casa de Leis, pois aqui, tenho plena 

convicção que não existirão antagonismos políticos e partidários. Nesta Câmara Municipal 

reinará a harmonia a serviço de ações construtivas. Na nossa gestão agiremos de forma 

respeitosa e em harmonia com o Judiciário e o Ministério Público. Tudo dentro da ordem, 

observando a legislação vigente em nosso país. Nas urnas mais de 67% dos eleitores me 

confiaram o seu voto, conferindo-me o direito de governar os próximos 4 anos. Deixo bem 



claro que governarei para toda a população, observando os princípios basilares da 

democracia, com trabalho e respeito. Sou assim, ou seja, simples e objetivo. Sei delegar 

funções, mas mais do que isso, cobro resultados. Por isso quero lembrar aos nossos 

valorosos servidores públicos para que não confundam jamais um bom dia, um aperto de 

mão, um feliz aniversário, uma festa entre amigos ou entre familiares ou principalmente a 

minha marca de bondoso, com o deixar de trabalhar ou faltar ao trabalho e suas 

responsabilidades. Aviso... Cobre seus direitos, mas lembre-se que nada justifica a falta de 

vontade de cumprir os seus deveres, afinal temos pressa em buscar o desenvolvimento e o 

progresso para Itapira. Para finalizar gostaria de agradecer a presença, mais uma vez, do 

deputado e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Sr. Barros 

Munhoz, e dizer que eu, como Prefeito Municipal, juntamente com os vereadores, 

secretários, diretores, servidores públicos e todo o povo de Itapira que precisamos muito de 

vossa excelência. Agradeço todos aqui presentes e conclamo a população itapirense. Vamos 

a luta, com as bênçãos de Deus, com trabalho, austeridade e responsabilidade na busca 

constante de dias melhores. Muito obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Sr. JOSÉ ANTONIO 

BARROS MUNHOZ: “Bom dia a todas e a todos. Quero saudar o Presidente da Mesa, 

primeiro cidadão preto, responsável em presidir uma sessão da Câmara Municipal de 

Itapira. Parabéns Juliano. Estamos todos orgulhosos de você. Quero saudar nosso querido 

prefeito já eleito e empossado, Sr. José Natalino Paganini, excelentíssimo Sr. Vice-Prefeito, 

Sr. Antonio Eduardo Boretti, a Sra. Sônia, esposa do Paganini, Sra. Danielli, esposa do 

Dado, Sra. Sueli, esposa do Juliano e a minha esposa, Sra. Cacá. Gostaria de saudar, de 

maneira muito carinhosa, o Carlinhos Sartori, o Carlão Jamarino, o César, o Décio, o 

Marquinhos, o Maurício, o Joilson, o Dr. Pedro e o Dr. Rafael. Gostaria de dizer que Itapira 

confia muito nos 10 vereadores eleitos através das urnas. Quero saudar o Sr. Benedito 

Natalino, na pessoa da qual gostaria de estender meus cumprimentos a todos familiares de 

nosso querido prefeito. Gostaria de saudar meu querido irmão Bebeto Munhoz, a minha 

cunhada Penha, além do Tenente Botelho e todos que se fazem presentes. É uma emoção 

muito grande. Já participei de muitas posses e já tomei posse no Palácio do Planalto com o 

honroso cargo de Ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária deste país. 

Confesso que hoje estou bem mais nervoso do que seria de se supor, pois é uma carga de 

emoção muito grande que me domina neste momento. Lembro-me que neste mesmo lugar, 

há 36 anos, estava assumindo o cargo de prefeito municipal desta cidade. Era jovem na 

época, com apenas 32 anos, e estava cheio de sonhos e esperanças. Lembro-me de ter 

rascunhado, durante a madrugada, o meu discurso e nele tinha mencionado uma frase de 

Theodore Roosevelt, onde serviu de norte para a minha vida pública. ‘É muito melhor 

arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a derrota, do 

que fazer frente aos pobres de espírito que nem gozam muito nem sofrem muito, porque 

vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota.’ Foi enfrentando 

dificuldades, foi buscando vitória que vivi ao longo desses 36 anos de vida pública. Quero 

dizer que valeu a pena. Apesar de todas as razões de tristeza, desilusão, desencanto e de 

todos os sofrimentos vividos, acredito que valeu a pena. Valeu a pena manter acesa a 

chama da esperança. Valeu a pena continuar sonhando. A vida perde totalmente o sentido 

quando não se sonha mais. Precisamos sempre sonhar e sempre acreditar nas realizações de 



nossos sonhos. O meu sonho de 36 anos continua mais vivo do que nunca. É o sonho de 

construir uma sociedade mais justa, humana, solidária, fraterna e feliz. É o sonho de 

construir um país que não seja somente a quinta economia do mundo e a octogésima quarta 

nação em desenvolvimento do planeta. Uma nação justa, desenvolvida e principalmente 

mais unida socialmente e mais fraterna. O sonho de fazer a nossa Itapira uma cidade justa, 

solidária e feliz. Foi uma revolução o que aconteceu há 36 anos. São poucos os que viveram 

esses momentos. Lembro-me bem, Paganini, que alguém mais antigo na Prefeitura disse a 

alguém que chegou na ocasião de posse. ‘O que vocês estão pensando que o Totonho vai 

fazer? Ele vai fazer o que todo prefeito faz. Vinte mil metros quadrados de asfalto a cada 4 

anos e cinco mil metros lineares de sarjeta.’ Enfim, era aquilo que já era rotina. Fizemos, 

na verdade, 400 mil metros quadrados em 4 anos. Chegamos a fazer mais de 20 mil metros 

quadrados em um único mês. Era o que se fazia em quatro anos. Não digo isso para me 

gabar. Elogio em boca própria tal evento bélico. Digo isso para mostrar quanto pode a força 

de vontade e a determinação. É incalculável a força de um pensamento e de uma 

determinação. Digo isso, Paganini, porque você vai precisar acreditar muito nisso, assim 

como o Dado e os vereadores desta Casa. Não quero tirar o tom festivo deste momento, 

mas sou político e posso dizer o que aconteceu nesses 8 anos em Itapira. Foi muito triste. 

Foi exatamente o que não pode acontecer na política. É a traição da vontade do povo. É o 

desprezo da vontade do povo. Um político nunca deve se esquecer de que ele é servidor do 

povo. O povo não está para servir um político. O político está para servir o povo. Nunca 

podemos nos esquecer de que houve uma grande esperança em Itapira há 8 anos. Era uma 

esperança de mudança, mas infelizmente estamos assistindo nesses dias o mais trágico final 

de governo da história de nossa cidade. Nunca existiu tanto buraco nas ruas de Itapira. 

Nunca houve um serviço de Saúde tão abandonado como atualmente. Conversei com a 

Rosa Iamarino e a mesma disse-me, para meu espanto, que não há praticamente nenhum 

remédio no Hospital Municipal. Disseram-me ainda que não dá para saber o que tem e o 

que não tem porque as informações estão em um pen drive que determinada funcionária 

leva para a casa. É como se a Saúde do povo de Itapira fosse propriedade dela. É como se 

isso não fosse responsabilidade de uma servidora pública, cuidar da Saúde do povo de 

Itapira. Então, minha gente, é com muita indignação que digo que isso não vai mais 

acontecer. De hoje em diante Itapira mudará novamente. Nós voltamos para Itapira para 

fazer política séria, honrada e digna a favor de nosso povo e de nossa gente. De hoje em 

diante quem manda em Itapira é o povo. Paganini, nós sabemos que você não é um gênio e 

sim um mestre. Sabemos que você não é uma pessoa iluminada, um bilionário ou coisa 

parecida. Você foi eleito porque não foi isso que Itapira estava querendo. Não era isso que 

Itapira estava buscando. Itapira estava buscando alguém que você é, ou seja, um mestre 

humilde que aprendeu em casa os bons princípios e que sempre praticou ao longo de toda 

sua vida. Você comandará Itapira com humildade, ouvindo e respeitando o povo de Itapira. 

Política jamais pode permitir que o político se esqueça de respeitar o povo. Ele deve 

atenção e respeito àqueles que o elegeram e mesmo àqueles que não o elegeram. É com 

esse pensamento que quero concluir a minha fala. Conte comigo 24 horas por dia, Paganini. 

Tenho algumas marcas em minha vida pública. Uma delas é de não deixá-lo só nessa 

estrada. Vamos caminhar juntos. Vou lembrar o que disse o ex-deputado João Cunha em 

comício realizado no Cubatão em 1976. João Cunha era um brilhante orador. Ele foi pegar 



lá no Rio Grande do Sul um ditado a fim de dizer que o Brasil precisava caminhar e correr. 

‘Ou troteia ou sai da estrada.’ É isso que vamos dizer. Ou troteia ou sai da estrada porque a 

caravana do progresso, da realização e do desenvolvimento vai passar por Itapira. Quero 

finalizar as minhas palavras dirigindo-me aos servidores públicos de Itapira. Alguns 

desaprenderam a trabalhar. Não sabem como se trabalha. Outros enfrentaram com 

dignidade esses tempos e mesmo sem serem cobrados continuaram trabalhando com 

honradez. Todos serão chamados e todos serão valorizados, pois o Paganini é justo e fará 

uma administração justa. Sem o concurso dos valorosos servidores de Itapira nada será 

possível. Não o conhecia pessoalmente, César, mas já possuía excelentes referências em 

relação à sua pessoa. Fico feliz de ver esses 10 vereadores compondo o nosso Legislativo 

Municipal. São pessoas que pensam em política com seriedade. Quero conclamar a todos 

para essa grande caminhada. Estarei junto ao governador Geraldo Alckmin cobrando e 

buscando o que Itapira necessitar para se desenvolver. Que Deus nos abençoe e nos dê 

ânimo e coragem de trabalhar. Viva Itapira. Itapira acima de tudo. Obrigado.” (Aplausos) 

Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente convoca os Senhores Vereadores para uma 

Sessão Extraordinária, às 12:00 horas, para a eleição da Mesa Diretora para o biênio 

2013/2014. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em 

sua íntegra). Em seguida a presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do 

público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de 

Itapira e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os 

trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 

 


